
به  منظور مقابله با خط دهندگان به آشوب، فقر 
حقوقي و قانوني نداريم. عناويني مانند »آمر«، 
»مسبب«، »سبب« و »تهييج به اغتشاش« در 
حقوق وجود دارد كه بر اساس اينها مي توان 
س�لبريتي ها و همه كس�اني را كه ب�ه  نوعي 
ترويج آشوب كرده و نظم و امنيت عمومي را 
به مخاطره انداخته اند، مجازات كرد. اتفاقًا در 
اغتشاشات، بايد بيش�تر از همه با مسببان و 
تهييج كنندگان غارت اموال عمومي برخورد 
ك�رد. رئيس دس�تگاه قضا نيز ق�ول برخورد 
قاطع با عوامل اصلي اغتشاشات را داده است. 
همان قدر كه تأكيد قانونگذار بر برخورد جدي 
و بازدارنده براي عوامل اصلي آشوب و مختل 
كردن زندگ�ي مردم اس�ت، نهادهاي ارفاقي 
هم در حقوق جزا در نظر گرفته ش�ده اس�ت 
تا بتوان تخفيف ها و حتي برائت هايي را براي 
ناآگاهان در اغتشاشات در نظر گرفت. جوانب 
حقوقي اين موضوع را در گفت و گو با حميدرضا 
محمدي، وكيل و حقوقدان بررسي كرده ايم. 

 در مباحث حقوقي يك سبب داريم 
و يك مس�بب. در اغتشاشات اخير 
س�لبريتي ها مي گويند كه ما نظرات 
شخصي خودمان را داريم مي گوييم 
و اينكه ع�ده اي به  دلي�ل نظرات ما 
اقداماتي انجام داده ان�د ربطي به ما 

ندارد. 
ربط دارد! چيزي كه آزاد اس��ت داش��تن عقيده 
اس��ت، منتها ابراز عقيده آزاد مطلق نيست، نه 
در كش��ور ما و نه در هيچ جاي ديگر. مثاًل شما 
تشريف ببريد در اروپا و بگوييد »چه كسي گفته 
است هيتلر در هولوكاس��ت يهودي ها را كشته 
است؟!« براي همين سؤال 25سال حبس براي 
شما در نظر مي گيرند! حتي اگر بگوييد من شك 
دارم اين اتفاق افتاده باشد و بياييد تحقيق علمي 
در اين خصوص انجام دهيم، باز همين مجازات را 
براي شما در پي دارد. حاال اينكه فردي در كشور 
ما آمده ذهن مردم را مش��وش كرده، مردم را به 
آشوب كشانده اس��ت، بعد بيايد بگويد من كار 
خودم را كرده ام، مانند اين اس��ت كه همس��ايه 
بغلي خانه ما در خانه اس��تخر داشته باشد و من 
مي بينم بچه كوچك او لب استخر ايستاده است 
و در خانه خودم طبل بزرگ��ي دارم به اين طبل 
مي زنم و اين بچه مي افتد در آب و غرق مي شود! 
خب مشخص است كه من قصور كرده ام و ايجاد 
اين صداي مهيب سبب ش��ده است اين بچه در 
آب بيفتد. مي توان مثال ه��اي زيادي زد كه اين 
ادعاي سلبريتي ها را نقض مي كند. سلبريتي اي 
ك��ه در فضاي مج��ازي حرف مي زن��د، اينگونه 
نيست كه كسي نش��نود. وقتي كس��ي 400 يا 
500هزار نفر دنبال كننده دارد، اين تريبوني كه 
دست شماست، به شما اين مجوز را نمي دهد هر 
چيزي كه خواستيد بگوييد. نظر شخصي را براي 
خودتان مي توانيد داشته باش��يد ولي اگر از اين 
تريبون ابراز كنيد، در جامعه بازخورد دارد و اگر 
حرفي بزنيد كه ذهن مردم مشوش شود، مي شود 
تشويش اذهان عمومي و مجازات خودش را دارد، 
كما اينكه شما هم اگر در رسانه خودتان حرفي 
بزنيد كه ذهن مردم را مشوش كنيد، مسئوليت 
داريد. شما رسانه خودتان را داريد، آن سلبريتي 

هم رسانه يك نفره خودش را دارد. 
ش��ما ب��ه واس��طه اينك��ه حرف ت��ان ش��نيده 
مي ش��ود، مس��ئوليت داريد. ي��ك وقتي فردي 
دنبال كننده هاي��ش 10نف��ر خان��واده خودش 
هستند و تأثير زيادي ندارد، ولي وقتي كسي 10يا 
20هزار نفر دنبال كننده دارد، تأثير خيلي زيادي 
دارد و 20هزار نفر دارند حرفش را مي شنوند. مثاًل 
همين االن در مورد آقاي علي كريمي از هر پنج 
پس��تي كه در فضاي مجازي مي بينيم يكي در 
مورد وي است كه يا دارند او را تقبيح مي كنند يا 
تشويق. حاال او نمي تواند بگويد كه من هر چيزي 

را كه دوست دارم، مي خواهم در صفحه ام بنويسم. 
قانون به شما چنين حقي نمي دهد، خصوصاً اگر 

منجر به مشوش شدن اذهان عمومي شود. 
 آيا قانون اج�ازه مي دهد ف�رد را به 
واس�طه اينكه چنين صحبتي انجام 

داده است، مجازات كرد؟
اگر كسي تشويش اذهان عمومي كند، ماده 286 
قانون مجازات اسالمي صراحت دارد كه اگر اين 
تشويش به صورت عمده باشد، افساد في االرض 
است و افراد قطعاً به واسطه قوانين موجود قابل 
مجازات هس��تند، البته به جز بخش كيفري از 
نظر حقوقي هم قاب��ل پيگيري هس��تند. مثاًل 
خواندم 76 آمبوالنس را طي اغتشاش��ات آتش 
زده اند. هر آمبوالنس هم چندين ميليارد تومان 
قيمت دارد. به غير از امكانات و تجهيزات بسياري 
كه دارد، افرادي كه در داخل آن بودند هم مورد 
سوءقصد قرار گرفته اند. حاال خداي نكرده شهيد  
يا مجروح شده اند. ديه اين افراد را چه كسي بايد 
بدهد؟ مسئوليت پرداخت اين خسارات بر عهده 
چه كسي است؟ همه مي گويند دولت، ولي چرا 
دولت؟ كسي كه اين كار را انجام داده است بايد 
پرداخت كند. چه كس��ي اي��ن كار را انجام داده 
اس��ت؟ همان فردي كه آمده آمبوالنس را آتش 
زده، منتها وقتي كه در قضيه عمومي مردم تحت 
تهييج و تفكر يك ف��ردي، مي آيند يك كاري را 
انجام مي دهند، آن كسي كه اينها را برانگيخته 
مي كند هم مس��ئول است. مثاًل ش��ما يك بچه 
سه ساله در كنارتان نشسته است، يك سيم برق را 
مي دهيد دستش و مي گوييد فالني خواب است، 
برو اين سيم را بزن به او! آن بچه هم مي رود اين 

سيم را مي زند به او و او را مي كشد. 
 خب اين س�لبريتي هم مي گويد من 
كه با بچه س�ه س�اله حرف نزدم! من 
دارم با مردم حرف مي زنم، مردم هم 

خودشان عاقل و بالغ هستند. 
جوان 17،16ساله كه دس��تگير مي شود، مغز او 
را چه كس��ي تحت تأثير قرار داده است؟ پدر و 
مادرش بندگان خدا كه به او مي گويند دخترم، 
پسرم بنشين در خانه، اين كارها دردسر است و 
بعداً براي خودت بد مي شود، ولي اين سلبريتي ها 
هر كدام در خانه خود يا حتي در خارج از كشور 
نشس��ته اند و بچه ه��اي م��ردم را بازيچه خود 
كرده اند. مي گويند بزني��د و بتركانيد. خب اين 
بچه دستگير مي شود و فردا تمام زندگي اش تحت 
تأثير قرار مي گيرد. هيچ كدام از اين افرادي كه 
دستگير مي شوند، پدر و مادرشان راضي نبوده اند 
از كاري كه انجام داده اند، حتي نصحيت شان هم 
كرده اند كه نكنيد، پس اينها را چه كسي تهيج 

كرده است؟ 
 آق�اي اژه اي وع�ده مقابل�ه ب�ا 
س�لبريتي هايي را داده  اس�ت ك�ه 
جوان�ان را تش�ويق ب�ه اغتش�اش 
كرده ان�د. قوه قضائيه ب�راي برخورد 
با اين س�لبريتي ها بايد چه اقدامي 

انجام دهد؟
اوالً كه تعقيب مجرمان به وسيله مدعي العموم 
است. يكي از كارهايي كه مدعي العموم بايد انجام 
دهد، بحث ممنوع الخروجي اين افراد است و بايد 
مانع از فرار اين افراد شود و آنها را تحت تعقيب 
قرار دهد. متأسفانه من ش��نيده ام مثاًل   مهران 
مديري از كشور خارج شده است. اگر اين صحت 
داشته باشد با  اينكه  ممنوع الخروج بوده است، 
اين سؤال مطرح است كه چگونه توانسته است   
خارج شود، بايد مدعي العموم در اينجا ورود كند 
و ببيند چه كسي به او اجازه داده بتواند از كشور 

خارج شود. 
دادس��تاني غي��ر از اينك��ه باي��د اين اف��راد را 
ممنوع الخ��روج كند، بايد آنه��ا را تحت تعقيب 
قرار دهد و براي آنها قرار ص��ادر كند كه فراري 
نشوند. مثل علي كريمي نباشد كه رفتند اموال او 
را توقيف كنند، ديدند اموالش را فروخته و رفته 

است، چون قبل آن فكرش را مي كرده است. ثانياً 
اينكه نه  تنها بايد خودشان را تحت تعقيب قرار 
دهند، بايد مهران مديري را كه 30ميليارد تومان 
مي گيرد، امروز چ��ك را مي گيرد، فردا مي گويد 
تصوير من را نشان ندهيد، اين پول ها را از اينها 
بگيرد و به عنوان مسئوليت مدني اين افراد بدهد 
به كساني كه مغازه يا ماشينش را آتش زده اند يا 
بدهد به ورثه فردي كه جانش را گرفته اند يا كسي 
را كه نقص عضو براي او ايجاد ش��ده است، اين 

صدمات بايد از اموال همين افراد جبران شود. 
 حاال ك�ه اين ف�رد فرار ك�رده رفته 

امارات. 
از طريق پلي��س اينترپل بايد اق��دام كنيم، اين 
پليس براي همين كار است كه اگر كسي جرمي 
انج��ام مي دهد و خارج از يك كش��ور اس��ت، با 
پليس اينترپ��ل هماهنگ مي كنن��د و طرف را 
برمي گردانن��د. در خيلي از پرونده ه��ا از جمله 
پرونده الكس ش��اهد بوديم كه هم خود طرف و 
حتي مادرش را كه همدستش بود، بازگرداندند. 
با وجود اينكه ف��رد ايران��ي و امريكايي هم بود 
ولي چون خريدو فروش دخت��ران ايراني انجام 
مي دهد، فكر مي كنم در تايلند دستگير شد و به 
ايران برگرداندند، اما مشكل هميشه اين است كه 
كشورهايي كه با ما روابط دوستانه ندارند، امكان 
دارد خيلي در اين خصوص همكاري نكنند، البته 
در همه جاي دنيا هم اينگونه است. مثاًل اگر االن 
روس��يه بخواهد فردي را از انگلستان برگرداند، 
ممكن است انگليس قبول كند و ممكن هم است 
كه قب��ول نكند، چراكه االن روابط بين روس��يه 
و انگليس و بخش��ي از غرب به هم ريخته است. 
در مورد ايران هم ممكن اس��ت ما با كشور مورد 
نظر مراودات دوستانه داش��ته باشيم و تبادل را 
انجام دهند و ممكن هم اس��ت كه انجام ندهند. 
همانطور ك��ه در پرونده اي مانن��د آقاي خاوري 
كه در كاناداس��ت، قبول نكردند اين فرد را به ما 
بازگرداندند. اين مسئله بيشتر به موضوع روابط 
بين الملل بازمي گردد كه در آن متأس��فانه زور 

حاكم است. 
 امروز اغتشاش�ات تمام شده و فردا 
هم نه شايد دو س�ال يا 10سال ديگر 
آق�اي علي كريم�ي و امث�ال آنها به 
كش�ور باز گردند، ب�دون اينكه هيچ 
مجازاتي را ديده باشند. بعد از مدتي 
تبليغ�ات و روابط اقتص�ادي خود را 
هم شروع مي كنند. بايد چه كنيم تا 
اين افراد اينگون�ه از كيفر جرم خود 

فرار نكنند؟
من مي گويم همه افراد در برابر قانون مس��اوي 
هستند، مي خواهد دختر آقاي هاشمي رفسنجاني 
باشد، مي خواهد علي كريمي باشد، فالن هنرمند 
باشد يا حتي پس��ر فالن نانوا و بنا باشد. ما نبايد 
با آن پس��ر بقال برخورد مجدانه و سخت كنيم، 
منتها با فالني چون فوتباليست است، برخوردي 
نكنيم. خيلي از مواقع مي بينيد فالن هنرپيشه 
در سال هاي گذش��ته آمده مطالبي ضدامنيت 
ملي منتش��ر كرده ، ولي هنوز در صداوسيماي 
ما به كار گرفته مي ش��ود. م��ا در نظام مديريتي 
كشور بايد به اين مديران ايراد بگيريم كه چرا به 
اين افراد فضا مي دهند. مثاًل فالن بازيگر زن كه 

چند وقت پيش هم صحبت كرده است، در امريكا 
قسم خورده براي كسب شهروندي اين كشور اگر 
جنگ با ايران هم ش��د به نفع امريكا اقدام كند. 
كسي كه منافع ملي امريكا براي او اولويت است 
قطعاً در تضاد با منافع ملي ماست، چرا بايد به اين 
آدم اجازه دهيم در كش��ور ما كار كند و تريبون 
داشته باشد؟ از نظر حقوقی حتماً اين افراد وقتي 
اقدام عليه امنيت ملي كشور انجام مي دهند، بايد 

تحت تعقيب قرار بگيرند. 
كس��ي كه اقدام عليه امنيت ملي كش��ور انجام 
مي دهد، نبايد فرق كند پس��ر فالن سياستمدار 
است يا فالن هنرپيشه و بازيگر است يا پسر فالن 
بقال و بنا باشد، بايد همه آنها در برابر قانون برابر 

باشند و برابر مجازات شوند. 
 وقتي رسانه ملي ما دوباره به همين 
فردي كه عليه امني�ت ملي ما اقدام 
كرده اس�ت تريب�ون مي ده�د، آيا 
مسئول آن نبايد مورد پيگرد قانوني 

قرار بگيرد؟
جرم مطابق ب��ا ماده 2 قانون مجازات اس��المي 
تعريف دارد. ما نمي توانيم بگوييم اين فرد مجرم 
است، به  دليل اينكه به يك نفري كه در ذهن ما 
نبايد به او كار مي داده، كار داده اس��ت. اگر قرار 
اس��ت به كارگيري اف��رادي ممنوع ش��ود، مثاًل 
افرادي كه به اين عنوان اتهامي محكوم شده اند، 
بايد ممنوع التصوير باش��ند. بايد اين افراد را در 
قوه قضائي��ه محكوم كنيم و بعد ب��راي آن مدير 
تكليف ايج��اد كنيم. آنگاه اگ��ر آن مدير خالف 
اين قانون رفتار كرد، خ��ود او نيز قابل تعقيب و 

مجازات خواهد بود. 
ما در بخش هايي در خص��وص اين موضوع خأل 
قانوني داريم و قوانين خاص ما هنوز ضعيف است. 
در بخش مديريت و اجرا هم ضعيف هستيم. يك 
بخش هم قوه قضائيه ما مماش��ات مي كند. حاال 
ممكن است به  دليل اين باشد كه فرد محبوب يا 
مشهوري است، خب باشد، اتفاقاً بايد با اين افراد 

محكم و قاطع برخورد كرد. 
 اينكه س�لبريتي اينگونه بخشي از 
مردم را تهييج كرده از منظر قضايي 
در مجموع بر چه اساسي قابل مجازات 

است؟ 
اين رفتار يك وصف كيفري و يك وصف حقوقي 
دارد. از نظ��ر كيفري ممكن اس��ت گفته ش��ود 
محارب است. امكان دارد، ولي بايد برود در دادگاه 
صالح و قاضي در اين خصوص تصميم گيري كند، 
ولي افساد في االرض، تش��ويش اذهان عمومي، 
تخريب اموال عمومي و غي��ره مي  تواند عناوين 
كيفري مط��رح در اين رابطه باش��د. ما عناوين 
مجرمانه زيادي داريم ولي اينك��ه به چه فردي 
متناس��ب با رفتارش چه عن��وان مجرمانه قرار 
است منتسب ش��ود، بايد مصداقي بررسي شود 
و نمي توان كاًل گفت مثاًل همه اي��ن افراد فالن 
مجازات را دارند يا فالن مجازات را ندارند، بلكه 
بايد يكي يكي گفته شود اين فرد چون اين رفتار 
را از خود نشان داده اس��ت، با توجه به اين ادله و 
بر اس��اس اين ماده قانوني اين مج��ازات را دارد 

يا ندارد. 
 قباًل ش�اهد بوده اي�م ك�ه در موارد 
زيادي پرونده اغتشاش�گران خيلي 
طول مي كشد تا به نتيجه برسد. دليل 
طوالني شدن روند دادگاه اين افراد 

چيست؟
واقعيت اين اس��ت كه از نظر تئوري سرعت در 
مجازات محكومان سبب مي ش��ود در جامعه 
نسبت به انجام جرائم مشابه بازدارندگي ايجاد 
شود، اما در بعضي مواقع مثاًل شما يك پسربچه 
يا دختربچه 16، 17ساله داريد كه تحت تأثير 
احساسات و جواني خودش و همينطور تحت 
تأثير س��لبريتي هايي ك��ه به او خ��ط داده اند، 
يك خبطي كرده اس��ت. حاال اگر م��ا بياييم و 
او را مجازات س��نگين و س��ريع كنيم، ممكن 
است زندگي او تا حتي 50- 40سال بعد تحت 
تأثير ق��رار بگيرد. ب��راي همين باي��د اين فرد 
را در مس��ير اص��الح آورد، البته م��ن در مورد 
مجرم حرفه اي صحب��ت نمي كنم، بلكه درباره 
كس��ي صحبت مي كنم كه تحت تأثير عواطف 
خودش بوده است، آن هم در ماجرايي كه حتي 
افراد بزرگس��ال و حتي وكال را هم متأثر كرد و 
بعضي ها حتي از ميان وكال قبل از اينكه واقعيت 
ماجرا مشخص ش��ود، نتيجه گيري خود را هم 

انجام داده بودند. 
در نظام حقوق بين الملل هم پذيرفته شده است 
كه اين جواني كه اينگونه تحت تأثير احساسات 
بوده و حاال ممكن است شيش��ه اتوبوسي را هم 
شكسته باش��د، نبايد به شكل حرفه اي طي يك 
اقدام عاجل مورد برخورد قرار بگيرد، بلكه اگر با 
رأفت اسالمي با او برخورد و مدتي با او مماشات 
شود و در مسير زندگي او تغيير ايجاد كنند و بعداً 
هم در مجازات او تعويق ايجاد كنند، بهتر است. 
منظور اين است مماش��اتي انجام شود كه بعداً 
بيم تجري هم وجود نداشته باشد. طبيعتاً قصد 
قوه قضائيه از مجازات اصالح فرد نيز اس��ت. اين 
موضوعي كه داري��م مي گوييم در مورد جواناني 
است كه فريب سلبريتي ها را خورده اند. ممكن 
اس��ت حتي س��لبريتي هم فريب خورده باشد، 
منتها هر كس��ي بايد نس��بت به ج��رم خودش 

مجازات شود. 

884984403سرويس اجتماعي
اولويت قانون مجازات »سلبريتي اغتشاشگر« است

»جوان« پيرامون ابعاد حقوقي »آمر« بودن و »تهييج« سلبريتي ها در اغتشاشات اخير
 با يك حقوقدان گفت و گو كرده است

»گردشگری« بهانه اي براي گران فروشي!
گزارش »جوان« از فروشنده هايي

 كه در سالن انتظار فرودگاه مهرآباد پول پارو مي كنند
داس�تان تك�راري گران فروش�ي در فرودگاه ه�ا ادام�ه دارد و گوي�ا 
قرار نيس�ت نظارت�ي روي قيمت ه�ا در فروش�گاه هاي آنها باش�د. 
اينك�ه مس�افران در زمان انتظ�ار تا زمان اع�الم پروازش�ان بتوانند 
از خدم�ات كاف�ي بهره مند ش�وند، خ�وب اس�ت ام�ا در صورتي كه 
محصوالت و خدمات ارائه ش�ده به قيمت واقعي به آنها فروخته شود. 
معموالً مغازه  هايي كه در جاده ها قرار دارند با نام مغازه هاي س��رگردنه ياد 
مي شوند، زيرا مس��افران جاده اي غير از مغازه هاي س��رگردنه، دسترسي 
براي تهيه خوراكي و غذا ندارند، به همين دليل فروشنده تا جايي كه بتواند 
از مسافران پول بيش��تری مي گيرد. حاال همين مغازه هاي »سرگردنه« به  
صورت شكيل تر در فرودگاه ها جوالن مي دهند و از مسافراني كه در سالن 
انتظار پرواز نشسته اند و نمي توانند براي تهيه خوراكي به بيرون از فرودگاه 

بروند، سودجويي مي كنند. 
فرودگاه مهرآباد نيز يكي از همان هاس��ت. وارد اين فرودگاه كه مي شويد، 
اطراف سالن پر از فروشگاه هايي است كه انواع خوراكي، اسباب بازي و ساير 

لوازم در آنها به قيمت گران فروخته مي شود. 
برخي مسافران در فرودگاه كه پروازشان تأخير دارد، ساعت ها روي صندلي 
نشس��ته اند و از آنجا كه گرسنه شان اس��ت به ناچار از رس��توران فرودگاه 
غذا مي خرند. نگاهي به قيمت هاي ليس��ت غذا مي اندازم كه در آن قيمت 
سوسيس تخم مرغ »80هزار تومان« و تخم مرغ آب پز هم »45هزار تومان« 
نوشته شده است. در ليست كباب ها نيز قيمت كوبيده »120هزار تومان« 
تعيين شده و خورشت روز را نيز »100هزار تومان« مي فروشند. سراغ يكي 
از مشتريان مي روم. او كه يك آقاي حدوداً 40ساله  است در پاسخ به اين سؤال 
كه »آيا از كيفيت غذا ها راضي بوده است؟« مي گويد: »كيفيت غذا ها خيلي 
بد بود و به قيمتش نمي ارزيد، اما چاره ديگري نداشتيم، پروازمان دو ساعت 

تأخير داشت و ناچار بوديم در اينجا غذا بخوريم.«
  سلماني در مهرآباد، 3 برابر قيمت!

در گوشه ديگري از سالن فرودگاه، آرايشگاهي براي آقايان قرار دارد كه دو نفر 
روي صندلي نشسته اند و سر و صورت شان را اصالح مي كنند. يك آقا با پسر 
سه ساله اش نيز آمده و درباره زمان معطلي و قيمت كوتاهي موي پسرش 
سؤال مي پرسد. مرد آرايشگر كه جوان است، پاسخ مي دهد: »بايد يك ربع 
منتظر بمانيد و قيمت كوتاهي مو150هزار تومان است«؛ اصالح مويي كه 
در برخي از آرايشگاه هاي سطح ش��هر، نصف يا حتي يك سوم اين قيمت 
تمام شود.  در وسط سالن فرودگاه و در كنار صندلي هاي انتظار، ويتريني از 
اسباب بازي هاي رنگارنگ قرار گرفته است كه كودكان هنگام عبور از كنار 
آن محو تماشايش مي شوند. برخي از اين كودكان بهانه مي گيرند كه پدر و 
مادرشان يكي از اين اسباب بازي ها را براي شان بخرد. يكي از اين كودكان نيز 
يك ماشين اسباب بازي را به مادرش نشان مي دهد و از او مي خواهد كه آن 
را بخرد، اما مادرش در تالش است حواس كودكش را پرت كند. وقتي نگاه 
اين خانم جوان به من مي افتد، مي خندد و مي گويد: »تعداد زيادي ماشين 
اس��باب بازي دارد، اما انگار سير نمي شود.« مي پرس��م: »مي دانيد قيمت 
اسباب بازي هاي اين فروش��گاه چقدر گران تر از بيرون از فرودگاه است؟« 
مي گويد: »هفته پيش مشابه يكي از ماشين هاي اسباب بازي اينجا را براي 
پسرم 40هزار تومان خريديم، اما عين همان ماش��ين را در ويترين اينجا 

175هزار تومان گذاشته اند.«
سراغ فروشنده اسباب بازي ها مي روم و از او مي پرسم: »چرا لوازم اسباب بازي 
فرودگاه نس��بت به ساير فروش��گاه های اس��باب بازي گران است؟« خانم 
فروشنده مي گويد: »من يك فروشنده هستم و حقوق مي گيرم، از قيمت ها 
بي خبرم.« مي گويم: »شنيده ام اجاره هاي فروشگاه ها گران است و به جبران 
آن خدمات و محصوالت را گران كرده اند، شما مي دانيد كه اين مسئله صحت 
دارند يا نه؟« مي گويد: »تا جايي كه من مي دانم فروشگاه هاي اينجا را به هر 
كس��ي اجاره نمي دهند، چون درآمد خيلي خوبي دارد، اما گراني اش را به 
حساب توريستي بودنش گذاشته اند.« در بخش انتظار مسافران براي رفتن 
به سمت هواپيما، يك خانه بازي طراحي شده كه فضاي بسيار خوبي براي 
بازي بچه هايي است كه از انتظار پرواز خسته شده اند. ديدن اين فضاي بازي 
حال پدران و مادراني كه حوصله كودكش��ان سر رفته را خوب مي كند، اما 
قيمت هاي تعيين شده براي آن عجيب به نظر مي رسد، قيمت ورود به اين 
فضاي كوچك كه اسباب بازي هاي محدودي هم دارد، 50هزار تومان است، 
يعني اگر يك كودك براي پنج دقيقه هم به اين فضاي بازي آمده باشد و پرواز 
را اعالم كنند بايد 50هزار تومان پرداخت كند.  خانمي دختر پنج ساله اش را 
به مدت 10دقيقه براي بازي آورده و از آنجا كه شماره پروازشان اعالم شده 
است، قصد رفتن دارد. او نسبت به هزينه 50هزار توماني براي زمان كوتاه 
بازي معترض است و خطاب به مسئول اين خانه بازي مي گويد: »بي انصافي 
است كه 50هزار تومان پول مي خواهيد. دخترم زمان خيلي زيادي را اينجا 
نبوده است.« مس��ئول خانه بازي مي گويد: »به من گفته اند براي ورود هر 
كودك 50هزار تومان بگيرم، اين پول كه براي من نيست، براي صاحب غرفه 
است«، اما آن خانم دوباره ادامه مي دهد: »مسئولش هر كه باشد به او بگوييد 

من بابت پرداخت اين پول راضي نيستم.«
 نظارتي بر فرودگاه ها نيست

انواع و اقسام خدمات در فرودگاه ارائه مي شود، اما عمده مسافران فرودگاه 
از قيمت هايي كه بايد پرداخت كنند، ناراضي هستند و معلوم نيست چند 
ماه يا حتي چند سال ديگر قرار است دوباره به اين فرودگاه بيايند و اصاًل اگر 
بيايند، باز هم از خدمات فرودگاه استفاده خواهند كرد. در اين ميان مسئله 
عجيبي كه وجود دارد اينكه هيچ نظارتي بر قيمت گذاري هاي فروشگاه ها و 
خدمات فرودگاه نيست، اگر هم باشد، كافي نبوده است، بنابراين به دليل نبود 
نظارت كافي بر قيمت هاي محصوالت و خدمات فرودگاه ها، مسافران متضرر 
مي شوند و برعكس عده اي سود كالن به جيب مي زنند. در اين ميان جاي 
خالي سازمان تعزيرات و سازمان حمايت حقوق مصرف كننده در فرودگاه ها 
ديده مي شود، بنابراين بايد هر چه زودتر سازمان هاي مربوط، اقدامات مؤثري 

براي جلوگيري از گران فروشي در فرودگاه ها انجام دهند. 

سجاد آذري
  گفت و گو

حسین سروقامت

عقب ماندگي 50 ساله 
در برنامه هاي سالمندي

در حالي كه س�المندي چالش جديد دهه هاي آينده كش�ورمان 
است، همين حاال هم در برنامه هاي سالمندي كشور عقب ماندگي 
۵0ساله داريم! 1۸سال از نوشتن سند ملي سالمندي مي گذرد و در 
حالي كه دو سال قبل اين س�ند رونمايي شد اما برنامه اقدام براي 
اين سند و تقسيم كار ملي نوشته نشده است. همچنين در حالي كه 
آمار سالمندان كشورمان به 9 ميليون و 300 هزار نفر رسيده است 
و بر اساس اس�تانداردهاي جهاني براي رس�يدگي به سالمت اين 
گروه سني بايد ۲ هزار و 30 متخصص طب سالمندي در اين زمينه 
داشته باشيم، فقط ۲3نفر متخصص طب سالمندي داريم! اين آمار 
و ارقام و اطالعات نشان مي دهد سالمندي فقط در دهه هاي آينده 
يك چالش جدي نيست و همين امروز هم ما براي تأمين اجتماعي، 
سالمت و بهزيس�تي س�المندان مان با مش�كل جدي مواجهيم. 
دنيا رو به پيري مي رود و سالمندي چالشي است كه تمام كشورهاي دنيا 
كم و بيش با آن مواجهن��د، به همين خاطر هم روزي ب��ه نام روز جهاني 
سالمند نامگذاري شده است تا كشورهاي مختلف در سياست هاي شان 
در حوزه سالمندي بازبيني داشته باش��ند. حاال در آستانه نهم مهر و روز 
جهاني سالمند، بد نيس��ت نگاهي به وضعيت س��المندي در كشورمان 

داشته باشيم. 
 يارانه ۲ ميليوني بهزيستي براي هزينه 11 ميليوني 

طبق آماري كه احمد دلبري، رئيس مركز تحقيقات سالمندي دانشگاه 
علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي ارائه مي دهد، در حال حاضر 9 ميليون 

و 300 هزار سالمند در كشور زندگي مي كنند. 
وي با اشاره به اينكه در سال هاي گذشته افزايش اميد به زندگي در كشور 
قابل قبول بوده و حتي از ميانگين جهاني نيز بيشتر است، مي افزايد: »اميد 
به زندگي در مردان 74س��ال و در زنان ايراني 76سال بوده است اما نبايد 
به اين افزايش دل خوش كنيم، زيرا در زمينه كيفيت زندگي سالمندان 
ش��رايط خوبي نداريم و بيش از 25 درصد آنها دچ��ار اختالالت روحي و 
رواني هستند، حدود 30 درصد مش��كالت قلبي و 90 درصد يك بيماري 

مزمن دارند.«
طبق توضيحات دلبري، اكنون 14 هزار و 500 تخت آسايشگاه سالمندان 
در كش��ور وجود دارد، در حالي كه 9 ميليون و 300 هزار س��المند باالي 
60سال داريم و در واقع مي توان گفت به ازاي هر 641 نفر باالي 60سال 

يك تخت آسايشگاه در كشور موجود است. 
همچنين از مجموع 14 هزار و 500 تخت آسايشگاه، حدود 30 درصد از اين 
تخت ها را سالمندان )5هزار نفر( مجهول الهويه و سرراهي اشغال كرده اند 
و به عنوان مثال در آسايشگاه كهريزك هزينه ماهانه نگهداري هر سالمند 
9 تا 11 ميليون تومان است، ولي سازمان بهزيستي فقط ماهانه 2 ميليون 

تومان بابت اين هزينه پرداخت مي كند. 
  ۲3متخصص طب سالمندي براي 9 ميليون و 300 هزار سالمند!

حتي اگر دوران جواني را به خوبي سپري كرده باش��يد، باز هم در دوران 
س��المندي با برخي چالش ها و بيماري هاي مخصوص اين دوران مواجه 
خواهيد بود، به همين خاطر هم يك رش��ته تخصصي تحت عنوان طب 
سالمندي براي بررس��ي وضعيت س��المندان وجود دارد كه با عنايت به 
حركت هرم سني جامعه به سمت پيري و افزايش جمعيت سالمندان، نياز 
به اين تخصص هم افزايش مي يابد، اما در كشور ما با وجود آمار 9 ميليون و 
300 هزار نفري سالمندان تنها 23متخصص طب سالمندي داريم! اين در 
حالي است كه بر اساس استانداردهاي دنيا بايد 2 هزار و 30 متخصص در 
اين زمينه داشته باشيم. بر اين اساس نيروي متخصص طب سالمندي از 

جدي ترين چالش هاي حوزه سالمندي است. 
دلبري در اين باره تأكيد مي كند: »متأس��فانه در چند س��ال اخير رشته 
طب سالمندي در كشور حذف شد، در مركز استان فقط يك كارشناس 
طب سالمندي داريم و اين در حالي اس��ت كه در 40سال گذشته ميزان 
جمعيت سالمندان دو برابر شده و اكنون7/10 درصد است و در سال1430 
يك سوم جمعيت يا به عبارتي 30 درصد جمعيت سالمند خواهد بود و ما 

نياز بيشتري به متخصص در اين زمينه داريم.«
وي همچنين با استناد به تشكيل نشدن جلسه شوراي سالمندي از سوي 
رئيس جمهور بر بي توجهي به مقوله سالمندي در كشورمان تأكيد مي كند 
و مي افزايد: »از سال1383 تاكنون قرار بود 32جلسه شوراي سالمندي 
توسط رئيس جمهور يا معاون اول تشكيل شود ولي تاكنون جلسه اي در 
اين زمينه تشكيل نشده است و اين موضوع نشان مي دهد بحث سالمندي 

در اولويت نيست.«
 چالش سالمندي پيش از توسعه يافتگي

صالح قاسمي، پژوهشگر و مسئول كارگروه جمعيت مركز ارزيابي اجراي 
سياس��ت هاي كلي نظام هم در گفت وگ��و با »جوان« ب��ا تأكيد بر اينكه 
سالخوردگي جمعيت ايران دو ويژگي منحصربه فرد دارد كه ابعاد چالش 
سالمندي در ايران را بسيار گسترده تر و عميق تر و آسيب هاي آن را بيشتر 
مي كند، اين ويژگي ها را اينگونه توضيح مي دهد: »يكي اينكه ايران سرعت 
سالمند ش��دن را در جهان به نام خودش ثبت مي كند و دوم اينكه ايران 
پيش از دس��تيابي به توسعه يافتگي، رش��د اقتصادي و پيشرفت وارد فاز 

سالخوردگي مي شود.«
از نگاه اين پژوهش��گر حوزه جمعيت، كش��ور هايي كه در دنيا به سمت 
سالخوردگي جمعيت رفته اند، اين روند سالخوردگي را در يك بازه زماني 
حدود 130 تا 150س��ال طي كرده اند و به جهت اين روند بس��يار آرام، 
زيرساخت ها و نظام مديريت برنامه ريزي براي مواجهه با جمعيت سالمند 
را آماده كرده اند. همچنين به لحاظ فرهنگ خانوادگي، مردم توانسته اند 
اين را حس و درك كنند و مواجهه فرهنگي- اجتماعي درستي با پديده 
سالمندي اتفاق افتاده است، اما در ايران همين روندي كه كشور هاي ديگر 
در 130 تا 150س��ال طي كرده اند، در حدود 25 تا 30سال در حال طي 
شدن است. در واقع سرعت سالخوردگي جمعيت ايران يك ركورد جهاني 
است. اين سرعت باالي سالخوردگي جمعيت باعث مي شود زيرساخت هاي 
الزم براي سالمندان آماده نشود. همچنين فهم موضوع به لحاظ همگاني، 
نخبگاني و مديريتي درست اتفاق نمي افتد و نظام مديريت و برنامه ريزي 

آمادگي مواجهه با سالخوردگي جمعيت را نخواهد داشت. 
قاسمي درباره تأثير عدم رش��د و توسعه پيش از سالخوردگي جمعيت بر 
تعميق ابعاد چالش هاي سالمندي در ايران مي گويد: »بسياري از كشور هاي 
جهان پس از آنكه روند مدرنيزاس��يون و روند توس��عه و پيشرفت و رشد 
اقتصادي را طي می كنند، وارد فاز سالخوردگي جمعيت مي شوند، اما ايران 
پيش از توسعه يافتگي و رشد اقتصادي وارد سالخوردگي جمعيت مي شود 
و اين باعث مي شود پيامد هاي س��الخوردگي جمعيت براي ساختار هاي 
اقتصادي، فرهنگي، خانوادگي، سياس��ي، مديريتي و ساير ساختار هاي 

كشور بسيار زياد باشد و اين دو ويژگي ايران را متمايز مي كند.«
از ن��گاه وي اصلي ترين چال��ش آينده نظ��ام مديريتي كش��ور در آينده 
سالخوردگي كشور است و متأس��فانه عموم مردم و فراتر از آن نخبگان و 

برخي مديران كشور نسبت به آن دچار غفلتي نگران كننده هستند. 
طبق پژوهش ها ايران از نظر به زيستي س��المندان در شرايط خوبي قرار 
ندارد و ما رتبه 64 را در بين 97 كش��ور جهان به خود اختصاص داده ايم. 
اين در حالي است كه با عنايت به روند پيري جمعيت تا دو سه دهه آينده 
آمار سالمندان كشورمان به چيزي حدود يك سوم آمار جمعيت مي رسد، 
آن هم در ش��رايطي كه همين امروز و در حالي كه تنه��ا 10/7درصد از 
جمعيت كشور را سالمندان تش��كيل مي دهند ما با تأخيري 50ساله در 
اجراي قوانين حوزه س��المندي مواجهيم و به طور مثال براي 9 ميليون و 
300 هزار سالمند فقط 23متخصص طب سالمندي داريم. زمان سريع تر 
از آنچه فكرش را مي كنيم، مي گذرد و در سال هاي آينده ما هم جزو گروه 
سالمندان خواهيم بود و شايد آن زمان بهتر اين شعر زنده ياد قيصر امين پور 

در جان مان بنشيند كه »ناگهان چقدر زود، دير مي شود.«

»اگر يك نف�ر روي دو نفر اث�ر مثبت بگ�ذارد و آن دو روي دو 
نفر ديگر... و اين س�يكل فق�ط 30مرتبه تكرار ش�ود، بيش از 
يك ميليارد نفر اثر خواهن�د پذيرفت!« اين را دكتر مس�عود 
برومند، استاد دانش�گاه صنعتي اميركبير مطرح كرده است، 

شواهدي نيز ارائه مي كند. 
او روزنه مهمي به ناخودآگاه بشر گشوده، مي پرسد اگر گروهي 
بتوانند جاني، اعتب�اري و مالي هزينه كرده، ديگران را رش�د 

بدهند، چرا من نتوانم؟
دكتر برومند آن�گاه از پروژه طراحي و س�اخت ماهواره اي ياد 

مي كند كه دانشگاه مسئوليت آن را به او سپرد:
- تيمي را تش�كيل داده، قانون نانوش�ته اي در آن گذاشتم... 
در تيم ما عش�ق رمز پيروزي اس�ت. ما بايد از ديدن يكديگر 
خوشحال ش�ويم، و اال جاي ما در اين تيم نيست. نتيجه، يك 

فعاليت جمعي فوق العاده بود!
به آغاز س�خن بازگردي�د، اثرگ�ذاري روي يك ميلي�ارد نفر 

اعجاب برانگيز نيست؟!
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زهرا چیذري 

مهسا گربندي


